
Nuo 2016 m. balandžio mėn. „Cook Medical“ pradės laipsniškai atsisakyti vieno iš dviejų brūkšninių kodų, 

naudojamų gaminių etiketėse. Dabar mūsų etiketėse yra du brūkšniniai kodai: trumpasis brūkšninis kodas 

gaminių etikečių viršuje ir ilgasis brūkšninis kodas gaminių etikečių apačioje.

Ilgajame brūkšniniame kode yra gaminio GS1 pasaulinis parduodamos prekės numeris (GTIN), partijos 

numeris ir galiojimo pabaigos data. Trumpajame brūkšniniame kode yra GTIN, kuris naudojamas ir ilgajame 

brūkšniniame kode, todėl iš savo gaminių etikečių pašaliname trumpąjį brūkšninį kodą. Pašalinus trumpąjį 

brūkšninį kodą mūsų gaminių etiketės taps paprastesnės ir neliks perteklinės informacijos.

Jei turite klausimų, galite kreiptis į „Shared Service Center“ aptarnavimo centrą adresu

ssc.distributors@cookmedical.com arba telefonu +353 61239240

SVARBUS PRANEŠIMAS: „Cook“ gaminių etikečių brūkšninių kodų pakeitimas

Šio trumpojo brūkšninio 
kodo palaipsniui bus 

atsisakyta gaminių 
etiketėse.

Šis ilgasis brūkšninis 
kodas išliks gaminių 

etiketėse.

Galiojimo  
pabaigos data

Partijos 
numerisGTIN

© COOK 11/2015 HBS-D22765-LT-F



Galiojimo  
pabaigos data

Partijos  
numeris

Dažnai užduodami klausimai
Atsakymai į jūsų klausimus apie brūkšninių kodų keitimą „Cook Medical“ gaminių etiketėse

Kas pasikeis „Cook“ gaminių etiketėse?
Dabar mūsų gaminių etiketėse yra du brūkšniniai kodai: trumpasis brūkšninis kodas gaminių etikečių viršuje 

ir ilgasis brūkšninis kodas gaminių etikečių apačioje. Trumpąjį brūkšninį kodą pašalinsime iš savo gaminių 

etikečių.

Kada įvyks šis pakeitimas?
2016 m. balandžio mėn. „Cook“ pradės palaipsniui atsisakyti trumpųjų brūkšninių kodų savo etiketėse. Po 

šios datos gaminių etiketėse galite ir toliau matyti trumpuosius brūkšninius kodus, išspausdintus iki 2016 m. 

balandžio mėn., bei gaminių etiketėse iš „Cook“ padalinių, kurie dar nenustojo spausdinti trumpųjų brūkšninių 

kodų. Galiausiai visi „Cook“ padaliniai nebespausdins trumpųjų brūkšninių kodų „Cook“ gaminių etiketėse.

Kodėl šaliname trumpąjį brūkšninį kodą iš savo gaminių etikečių?
Ilgajame brūkšniniame kode yra trumpojo brūkšninio kodo informacija. Pašalinę trumpąjį brūkšninį kodą 

pašalinsime perteklinę informaciją ir supaprastinsime gaminių etiketes.

Į ką kreiptis prireikus pagalbos?
• Jei turite nurodytų problemų, kreipkitės į programinės įrangos tiekėją: 

• Skaitytuvas negali nuskaityti ilgojo brūkšninio kodo. 

• Programinė įranga negali brūkšniniame kode atskirti, kur yra GTIN, partijos numeris ir galiojimo 

pabaigos data.

• Kreipkitės į „Cook“ Shared Service Center“ aptarnavimo centrą adresu  

ssc.distributors@cookmedical.com arba telefonu +353 61239240 iškilus šiai problemai:

• Skaitytuvas nuskaito ilgąjį brūkšninį kodą, bet trūksta duomenų arba jie neįkeliami į programinės 

įrangos sistemą.

Kokia informacija yra mūsų ilgajame brūkšniniame kode?

GTIN
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